
Bor Du Hemma Hos Din Mamma?
Do You Live At Home With Your Mama?

Hon: Ofta en mans hela öde det beror på hur flickorna dom bor.

Han: Ja, de ä' sant och vi håller på till dess att vi få en bra adress.

Hon: Kommer du väl ihåg när vi möttes på galej dina första ord till mej:

Han: Bor du hemma hos din mamma, eller följer du med mej.

Hon: Alla  frågar  mej  det   samma,  och  jag  svara  alltid nej.

Han: Du har principer

Hon: Å, jag begriper, dom passar oss två

Båda: Fast man inte bor hos mamma, ä' de' lika bra ända.

Hon: Farorna lurar om ej jag mej bedrar vid vartenda steg man tar,

Han: Därför det gäller att akta sej, min själ, så man inte trampar fel.

Hon: Varje kväll ä' jag rädd för att jag ska' bli förledd, och få änglavingen
svedd

Han: Bor du hemma hos din mamma, eller följer du med' mej.

Hon: Alla frågar mej  det samma, och jag svarar   alltid nej.

Han: Du mej bedårat

Hon: Å, jag förstår att, vi gör oss vi två,

Båda: Fast man inte bor hos mamma, ä' de' lika bra ändå..

Text:  Karl-Ewert
Musik: Jules Sylvain



Flygarevalsen
The Aviator Waltz

Fram genom luften går flygarens färd över en okänd värld.
Luftgropar lura med falska forsåt på aeroplanets stråt.
Han får ej svika, nej lika glatt dag och natt vid sin ratt.
Kastvindar komma och byar gå, säker han sitter ändå:

REFRÄNG:
Ty hemåt på stolta vingar under himmel blå.

Hans aeroplan sig svingar.  Svenska tös, hällå!
Min lilla hjärtevän, är du mig trogen än?

Härligt! Härligt! Då kommer jag igen.
Min lilla hjärtevän, är du mig trogen än?

Härligt! Härligt! Då kommer jag igen.

Högt upp i etern han börjar en dans, fallande löv med glans.
Mot vinden kommer så tung som en björn, lätt klaras denna törn.

Han för en glidflykt får snart gå in vänder vinn blir det spin
Men innan jorden har fått en kyss går han mot höjden på kryss:

Han genom luften från främmande kust styr nu med liv och lust.
Tänker på henne vars hjärta han har vart han i världen far.

Nu vid hangaren hans flicka står hjärtat slår och en tår,
Dallrar i ögat, han ser sitt land. Snart trycker han hennes hand:

Text: Valdemar Dahlquist
Musik: Jules Sylvain och Fred Winter



Får Jag Låna Nyckeln, Ann-Marie?
May I Borrow The Key, Ann-Marie?

Jag svärmat för Anna, som stanna och sen kom lilla Vera med mera,
Och Inga fick ringa, men på Rosa ifrån Trosa blev jag le’ och Edit hon

fick ledit me’.
Nu svärmar jag bara  för min Anna-Maria och hoppas att hon skall

svara,
Att vi två en gang skall bli ett par i denna livets jämmerdal.

När ska hon ge mej svar uppå mitt tal.

Refräng
Får jag låna nyckeln, Ann-Marie,

Till ditt hjärtas lilla lönndörr.
Alla blickar, som jag dej har sänt,

Dom har bestämt, ställt dem på glänt.
För jag har alltid dyrkat dej.
Nu kan du dyrka upp för mej

Till lägenheten och hemligheten,
Som leder till ditt hjärterum.

Jag bråkar min hjärna hur bäst jag skall nå den ljuva, strålande stjärna
hon är,

Hon är mer ändå. Hon är som en komet i all sin glans, och jag är
kometens svans.

Jag vet var hon vistas för där vistas jag. Och nu ska hon överlistas.
För smicker är kvinnan svag.  Du är nå’t av den mera tjusia.

Långt skönare är någon Lucia.

Det står som ett skimmer omkring hennes hår. Jag tror nog at hon
förnimmer

Hur häftigt mitt hjärta slår. En gryta utav kärlek det nu ä’, som hon
håller kokande.

Men snart ska vi kuttra som duvorna gör. Vår kärleksgryta ska puttra
Och puttra uti ett kör. Jag stiger ju ett trappsteg då och

då, men åtta trappor opp är långt att gå.

Förr hangde de scalper kring kärestans nos. Och andra klättra i alper
Och sökte sin älsklings ros.  Nu imponerar man med Breakaway

i det kan ingen bräcka mej.
Och Hello my Baby har filmen mej också lärt. I love you,  my Baby,

Jag ropar så ömt och kärt. När får jag nyckeln,  som ska hänga
på nyckelringen, som du gav mig då?

Text: Gösta Stevens.  Music: Jules Sylvain.



För Hennes Skull
For Her Sake

Kvinnan likt en docka vill man smeka,
men om vi med henne tror oss  Ieka

livet dock oss lär
att alltid kvinnorna det är,
som leker med den man,

som blivit kär:

REFRÄNG:
Jag har varit svag
för hennes skull.
Glädje kände jag,
För hennes skull.

Lockat mig har varje kvinna.
Drömmar har jag drömt,

för hennes skull.
Sorger har jag glömt,

För hennes skull,
men mitt hjärta har
hon ej kunnat vinna.
Vad har jag ej  gjort

för hennes skull.
Som jag inte bort,
För hennes skull.

När skall den rätta jag finna?
Lyckan vill jag nå,
for hennes skull.
Sväva i det blå,

För hennes skull.
Henne som jag vet är skapad

blott för mej.

Finns hon i min närhet nu kanhända,
Hon, som nu för mej skall bli den enda,

Jag skall älska dej,
om du har pengar eller ej,

det betyder ingenting för mej:



REFRÄNG
Rosen dofta vill,
för hennes skull.
Stjärnorna är till,
för hennes skull,

som i min famn jag vill taga.
Solen fått sin glans,

för hennes skull,
månen sin nyans
för  hennes skull.

Allt är bara för att henne behaga.
Allt vad jag begärt,
för hennes skull,

blivit mej beskärt,'
för hennes skull,

som i den vackraste  saga.
Lyckan har jag nått

för hennes skull.
Lever gör jag blott,
för hennes skull,

som en givmild himmel skapat just för mej.

Text: Gösta Stevens
Musik: Jules Sylvain



Isabell

I ett varuhus
nordisk, blond och ljus

Isabell har blivit sista skriket.
Varje manlig kund

vid sitt abborrgrund
har hon skänkt en herdestund.

Hon se'n i våras
gått mannekänk.
Min kärlek spåras

i min  refräng:

REFRÄNG
Isabell,

vill du bli min modell i kväll,
Isabell,

så svara ja, är du  snäll,
åh, Isabell.

Isabell,
I detta livets karusell,

Isabell,
så är du min parallell,

åh, Isabell.
Jag tittar ej åt andra kjolar,

Blott för dig jag gnolar:
Säj, Isabell,

Vill du bli min modell I kväll,
Isabell,

så svara ja, är du snäll,
åh, Isabell!

Lika stor succés
gör du var du ä',

bade med och utan toaletter.
Den figur, du fått,
är en saga blott

fylld av alla venusmått.
Du ljuvlig ter dig
för en skulptör.

Jag därför ber dig
som konnässör:



REFRÄNG
Isabell,

vill du bli min model i kväll, o.s.v.

Du mig fått diskret
i ditt spindelnät,

gjort av tuna spetsar, luftigt silke.
Men vad gör väl de',

fångenskapet ä'
mild som parfymbouquet.

Att man dig prisar,
du ständigt hör.
När du dig visar,
det sjungs i kör:

REFRÄNG
Isabell,

vill du bli min model i kväll, o.s.v.

Vem kan stå emot,
när din lilla fot

trampar på vår manligt sköna nacke?
Vill du, Isabell,

faller nog en kväll s
jälva ängeln Gabriel.

Ja, Sankte Peter
ska  till och  me',

trots vanskligheter,
en gång dig be:

REFRÄNG
Isabell,

vill du bli min model i kväll, o.s.v.

Text: Karl-Ewert
Musik: Jules Sylvain



Köp Hjärtan
Buy Hearts

Världen är full
av brustna hjärtan,

min herre, köp för min skull,
det lindrar smärtan.

Mitt eget hjärta dock är
ej här till salu,

fast ni vill bjuda mig här
dess vikt i guld.

Men en liten amulett
kan jag skänka dig.
Jag ännu ingen gett
vad jag ger till dig.

Vill du din kärlek förklara,
ska du ej vara rådlös.

Här till mitt hjärta det går en ledning,
fast den är trådlös.

Mitt hjärtas telefon inget nummer har,
du ringer utifrån och får inget svar.

Men jag kan viska till dig,
om du vill ringa till mig

så är mitt namnanrop; Jag älskar dig!

Kärleken flytt
och hjärtat gråter,

se här då köp dig ett nytt
och skratta åter.

Mitt eget hjärta då ej
sig locka låter,

om också du för dess glöd
ditt guld mig bjöd.

Men en liten amulet . . .

Text: S. S. Wilson
Music: Jules Sylvain



Säg Det I Toner
Say It With Music

Jag för dig en liten sång
vill sjunga som den första gång,

när som ödet oss förde tillsamman.
Jag ej vågade att då

dig bedja att din kärlek få,
nu ditt svar läses i dina ögon blå.

Men säg det i toner och inte i ord,
en stämma kan lätt bliva hård.

Din sång däremot är för mig här på jord
ett klingande kärleksackord.

När jag dig ber om att ständigt hos dig få bli
så ska du spåra en smekande melodi däruti,

ty säg det i toner och inte i ord,
vårt hjärta vill ha harmoni.

Vi är unga du och jag,
och som en vacker sommardag
ter sig livet ännu för oss båda.

Räck mig dina händer små
och låt mig äntligen förstå

att du aldrig, nej, aldrig från mig ska gå.

Men säg det i toner och inte i ord . . .

Text: Karl-Ewert
Music: Jules Sylvain
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